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 بسمه تعالی

 (IIWFS) موسسه آینده پژوهی جهان اسالم

 روابط ایران و فرانسه

 با نگاهی به سفر وزیر امور خارجه فرانسه به ایران

 مقدمه:

فرانسوی و از  اندیشمندان، موسسه آینده پژوهی جهان اسالم میزبان یکی از 3131اسفند  31روز یک شنبه 

با توجه به مواضع اخیر فرانسه در قبال مسایل موشکی و منطقه ای در بود. اجرایی فرانسه  -افراد متنفذ علمی

روابط ایران و مورد ایران، و نیز سفر آقای لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه به ایران، گفتگویی در خصوص 

 فرانسه و سفر آقای لودریان به ایران انجام شد.

اسالم به این گفتگو اختصاص یافته است. این گزارش از  گزارش ویژه شماره یازدهم موسسه آینده پژوهی جهان

آن رو حائز اهمیت است که می تواند ما را با نگاه فرانسوی به روابط ایران و فرانسه و تحوالت و مواضع اخیر 

 فرانسه بیشتر آشنا سازد.

 

IIWFS :ان با سالم و خیر مقدم. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما در موسسه آینده پژوهی جه

در آستانه سفر وزیر امور خارجه فرانسه یه ایران هستیم و در همین حین وزارت امور اسالم هستیم. 

. خارجه فرانسه بیانیه ی تندی علیه ایران صادر کرده است که این سفر را تحت تاثیر قرار داده است

 ارزیابی شما از این سفر و همچنین صدور این بیانیه چیست؟



وزیرامورخارجه فرانسه به ایران(روابط ایران و فرانسه)با نگاهی به سفر  -11گزارش ویژه شماره  -موسسه آینده پژوهی جهان اسالم  

 

Institute for Islamic Word Futures Studies (IIWFS)-www.iiwfs.com |Special Report 11 2 

 

داشتن  همه از الزاما در فرانسه هم مثل ایران،اختالف نظر دارند. اتی از این دست موضوع همه نظام ها درباره

 مصرف خارجی دارند.  همبرای مصرف داخلی و هم مواضعی آنها بنابراین خوشحال نیستند. با تهران  روابط بهتر 

IIWFS : یک حزب بدهد یا اما بیانیه ای از طرف وزارت خارجه کامال متفاوت با بیانیه ای است که

بخشی از دولت در فضای داخلی منتشر کند. وقتی وزیر خارجه شما به ایران می آید و وزارت خارجه 

نه  یبیانیه ای با این لحن منتشر می کند این طور به نظر می رسد که وی برای گفتگوی همزمان شما

 به تهران می آید. چندان راحت

این  وجود دارد. در خصوص این موضوع شما شکاف هایی نظامما هم شبیه  نظاممتوجه هستم. بخاطر اینکه در 

اگر نگوییم ضد، الاقل بسیار بی عالقه به رابطه نزدیکتر فرانسه و ایران  طیفی که. هم خبر خوبی هست و هم بد

ازگشته با انتخاب آقای ماکرون دوباره ب بخشی از آنهاهستند و در گذشته در قدرت بودند به نظر می رسد که 

زمانی که ماکرون نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود، اشتباه تاکتیکی را مرتکب شدند.  طیف آقای ماکرون اند.

و این افراد آمدند از کند.  المللی ندارد و به مشاوران خوبی تکیه می ای در روابط بین وانمود کرد که هیچ پیشینه

و  یس جمهور انتخاب و انتخابات پارلمان را هم برنده شد،وقتی ماکرون به عنوان رئماکرون حمایت کردند. 

به هر از این افراد به نحوی قدردانی کرد اما به این نکته هم اشاره کرد که  تقریبا کل قدرت را به دست آورد،

ها از جمله  گرایانه به همه حوزه عملگرایانه و واقع و موضعیما در حال تغییر سیاست خارجی خود هستیم  حال

 ران، خاورمیانه، روسیه و چین داریم. ای

روابط ماکرون به لحاظ سیاست داخلی با ژان لودریان به عنوان وزیر امور خارجه سروکار دارد که چندان 

کند و البته مانعی برای  اما به دالیل سیاسی ماکرون مجبور است که با وی کار ای با ایران ندارد دوستانه

و بی عالقه نسبت به  بازتر از فابیوس اما در عین حال سرسختخیلی لودریان  سیاستهای عمومی وی نیست.

انتظار ماکرون این است که هر چه زودتر بتواند به  البته این یک سفر دیپلماتیک به ایران است و است. ایران

جه و توسط . شما مطمئن باشید که سیاست خارجی فرانسه در وزارت خارو برای این کار مصمم است ایران بیاید
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ماکرون مسئول سیاست خارجی خود  آقایگیرد. زمان اوالند اینطور بود اما زمان  وزیر امورخارجه شکل نمی

 های روشنی درباره ای دارد که ایده اما باید این حقیقت را در نظر بگیرد وزیر امور خارجه آقای ماکرون است،

درک من این است که ماکرون به آقای لودریان گفته باید خاورمیانه، ایران، روسیه، و سوریه دارد.  خلیج فارس،

کنم  بار به تعویق افتاده است؛ به همین خاطر فکر می چندین دانید این سفر چون همانطور که می ،برود تهرانبه 

د و ای وجود ندار روی، هیچ بهانهباید به ایران ب ن باریا اینبار ماکرون مستقیما به وزیر امور خارجه خود گفته که

علی رغم تنشها در خصوص برجام و مسایل دیگر، . را فراهم کنیبه تهران باید بروی. و باید مقدمات سفر من 

خواهد به همه نشان بدهد که قادر است با هر کسی صحبت کند. ماکرون  و می خواهد به ایران بیاید ماکرون می

آنچه نیاز داشتند را نشان دهد. این بدین معنا است که وقتی او با آقای  ،خواهد به مردم و همتایان خود می

 ، کشورهای خلیج فارس، رهبران آفریقا، برزیل و ...شی جین پینگترامپ، آقای پوتین، آقای سیسی و آقای 

چه  که بفهمد همتایانش -ک استعداد خدادادی استیدر عین حال که  -او این ظرفیت را دارد د، کن مالقات می

شی جین پینگ هم به خواهد که با او به عنوان یک ابر رئیس جمهور رفتار شود،  مثال ترامپ می .خواهند می

خواهد احترام خود  میداند که ایران یکی از بازیگران اصلی در خاورمیانه است، بنابراین می همین شکل. ماکرون

هور ایران چندین بار به پاریس رفته و حاال ماکرون داند که رئیس جم را به مردم و نظام ایران نشان دهد. او می

بازدید ایشان را پس بدهد. نه فقط به این خاطر که یک بازدید کالسیک باشد بلکه همچنین برای دید و باید 

برای رئیس جمهور فرانسه وجود ندارد که به اینجا بیاید و   مانعیاینکه به مردم و نظام ایران نشان دهد که هیچ 

کامال از دید نظام بین الملل  یران نشان دادم که معتقدیم ایرانتواند بگوید به مردم و مقامات ا می کند.گفتگو 

 همچنین او به دنبال روابط شخصی با مقامات ایران است.  مشروع است.

ره ای در مسائل نظامی و استراتژیک ندارد. برای مثال دربا یکی از مشکالت قطعا این است که ماکرون پیشینه

کند که این برنامه بخشی از سیاست کالسیک بازدارندگی شما است. افراد  های بالستیک، او درک نمی موشک

او  کنم که االن به درکی رسیده است. یبرای او توضیح دهند. فکر مکنند که این موضوع را  مختلفی سعی می
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ایران  وقتی گویند که د به او میافرا برخی وقتیبهرحال از نسل جوانتری است و دانش نظامی هم ندارد. 

در ابتدا بازی ، چون استای  کالهک هسته حملبرای  حتما خواهد برنامه موشکی بالستیک داشته باشد می

 کند. االن به خوبی بازی بازدارندگی را درک می .میکردها را باور  این حرف، کرد بازدارندگی را درک نمی

 .داشته باشدآرامش اجتماعی با ترامپ  کسب یک دوره انتقالی را برایاو باید در بین تمام مسایل و مشکالت، 

. ما نیاز داریم که با ترامپ صحبت کنیم و مسئله ترامپ را حل کنیمتوانیم  ارزیابی ماکرون این است که ما می

روابط  چون هیچ کس در اروپا، غیر از ماکرون، قادر به ایجادبه روابط شخصی نیاز داریم. برای صحبت با او 

و نه خانم می )که تالش کرد اما شکست تلخی خورد( چون قطعا نه خانم مرکل . شخصی با آقای ترامپ نیست

کنند که  فکر می برخیوانند این رابطه را برقرار کنند. ت نمی)چون به طرز بسیار بدی از جانب ترامپ رد شد( 

تواند با ترامپ گفتگو کند. اصال مسئله پلیس خوب/ پلیس بد نیست بلکه موضوع حفظ رابطه با ترامپ  فرانسه می

فقط هم مسئله است.  و سایر مسایل در بحث برجام یا قانون داماتوها  ما خرید زمان از امریکایی استراتژیاست. 

 اتختلفی در فهرست گفتگو با ترامپ وجود دارد از جمله توافق تغییرغیر از مسائل ایران، مسائل مایران نیست. 

برای اینکه توانایی اعمال نفوذ بین اروپا و امریکا، و غیره.  اقتصادی ، توافقات اقتصادی، توافق بزرگییآب و هوا

ترامپ نیاز  از ییما به دلجوداشته باشیم ها، آن هم نه دوستان سنتی امریکایی ما بلکه دولت ترامپ،  بر امریکایی

های بالستیک یا درباره امنیت منطقه صحبت کنیم اما این موضوعات  توانیم درباره موشک ما میبله،   داریم؛

 .دانم که شما ممکن است بدبین باشید میبه خوبی  البته تاکتیکی است.

IIWFS:  کنید شما این موضوع نگاه خب این وجه مثبت موضوع است. بله اگر شما با دید مثبت به

ها مجبورید با آمریکای ترامپ کار کنید تا  به نوعی او را راضی کنید تا کاری را انجام دهد. اما اروپایی

به عنوان خط مقدم سیاست آمریکا فرانسه در این بازی دارد  ،در وجه دیگر موضوع، از نگاه ایرانی

وان یک میانجی میان ایران و کند و دارد بعنوان نماینده ی آمریکا عمل میکند نه به عنبازی می

که راهشان را از آمریکا جدا کنند و در  بود! واقعیتش را بخواهید انتظار ما از اروپایی ها این آمریکا
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داشته باشد. اما وقتی به دو سال گذشته   سمت ایران بایستند تا برجام بتواند همچنان کارکرد خود را

گیری می شود اروپا در کنار آمریکا می ایستد و به  نگاه می کنیم می بینیم که وقتی زمان تصمیم

قابل فهم نیست که چرا باید مسئله موشکی ایران تهدید تلقی شود وقتی ما  ایران فشار می آورد.

را تهدید نکرده ایم و از طرفی حق دفاع مشروع از اروپایی فرانسه، آلمان، انگلیس و کال کشورهای  

ه بخواهیم در مورد ابزارهای دفاعی مان مذاکره کنیم. و اگر فرانسه خودمان را داریم، دلیلی ندارد ک

در خصوص مسئله ی موشکی بر ما فشار بیاورد و حتی در مورد مسایل منطقه ای،  اینگونه بخواهد

خب ما به عنوان ایران، قلمرو امنیتی خودمان را داریم و اگر شما نگرانی های امنیتی ما را در نظر 

 انیم با هم کار کنیم.نگیرید ما نمی تو

نخبگان ایران اعتقاد دارند سیاست خارجی فرانسه  ازبخشی اگر نگاه ایرانی را برای شما ترسیم کنم، 

نقش انگلستان قبل از برگزیت را ایفا می کند. قبل از برگزیت آمریکا  در عصر جدید بعد از برگزیت

سیاستهای خود را از طریق انگلیس پیش می برد و االن دارد از طریق فرانسه پیش میبرد و نخبگان 

ایرانی نسبت به سیاست های فرانسه خوشبین نیستند چون این را سیاست خود فرانسه نمی دانند 

ی دانند که فرانسه دارد نقش پلیس خوب را بازی می کند. بنابرین خوشبین بلکه سیاست آمریکا م

نیستند به سیاست خارجی فرانسه. نکته بعدی اینکه گروهی هم در ایران نسبت به کلیت سیاست 

اروپا خوشبین نیستند )نه فقط فرانسه( و فکر میکنند که اروپا به دنبال تغییر رژیم در ایران است. 

تند اما معتقدند که فرانسه البته هستند که نسبت به ارتباط با اروپا خوشبین هسگروه دیگری هم 

 ی خوبی نیست. گزینه

سئوال این است که این نوع از سیاست، یعنی فشار آوردن بر مسئله موشکهای بالستیک و حقوق  

است. البته بشر را ما این روزها خیلی زیاد از سمت فرانسه می بینیم. خوب بطور مثال آلمان ساکت 
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گیرد. اما فرانسه مدام در حال موضع گیری و  خیلی موضع نمی و است ساکت تقریبا اما ،نه کامال

 صحبت در باره این موضوعات است. چرا؟

سیاستهای فعلی آمریکا در منطقه  اینکه دوستان شما دارند سئوال دیگر اینکه دیدگاه شما درباره

ینکه این سیاستهای خودشان است؟ و در نهایت آنها دنبال خلیج فارس را پیاده می کند چیست؟یا ا

چه هستند؟ میدانید که در تئوری های امنیت، چیزی به اسم معمای امنیت داریم. آن چه که شما 

برای امنیت خودتان انجام میدهید در دید دیگران به عنوان تهدید دیده می شود و آنها هم اقدام 

از یک رفت و برگشت پینگ پونگ وار، تبدیل به یک مشکل امنیتی کنند و بعد  متقابل علیه شما  می

بزرگ می شود. من فکر میکنم که در این زمینه ایران و اروپا دارند به سمت یک معمای امنیت حرکت 

 می کنند. به نظر شما چه باید کرد؟

واقعا ها،  ها و بریتانیایی ایتالیایی ها، ها، فرانسوی ها، از جمله آلمانی اروپاییباور کنید در مورد بخش اول سئواالت، 

خواهیم که بتوانیم به دولت ترامپ فشار آوریم یا حداقل آن را  برجام را حفظ کنند. ما قطعا میخواهند که  می

در  1003تا  3331های  به هر حال این تالش در سال ها اعمال نکند. قانع کنیم که قانون داماتو را برای اروپایی

 یک تروئیکای قوی در اروپا بود، دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون موفقیت آمیز بود. چرا؟ چون در آن زمان

بیل کلینتون را مالقات کنند و به او بگویند که  شوند و متحد تونی بلر تواستند با هم شرودر و ژان شیراک و

به خودتان مربوط  در مورد خودتان و قانون داماتو و چیزهای دیگر دهید ن، هر کاری که انجام میببین دوست م

  بود. مثمر ثمرسال  5و این سیاست برای  برای اروپایی ها نه! نباید اعمال شوداما  ،است

فرانسه  رجه وزارت امور خاصرفا این مسئله اما االن در مورد سیاست فرانسه بطور کلی صادق نیست. منظورم 

همه شان آن جا در وزارت   ید که االنه افرانسه شنیدکاری  چون احتماال درباره به اصطالح نومحافظه نیست،

البته منظورم این نیست که آنها  کنند. و امور را حتی برای ما سخت میامور خارجه فرانسه دور هم گرد آمده اند 
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به همین احتماال یلشان برای خراب کردن روابط وجود دارد و کامال بطور مستقل عمل میکنند اما بهر حال تما

که از کاخ الیزه نشات  دریافت کرده ایدرا نسبت به ایران  تندگیری  خاطر است که بعد از ظهر امروز، این موضع

 آید.  گیرد بلکه از وزارت امور خارجه فرانسه می نمی

ما میخواهیم  ترامپ مالقات کند و به او بگوید ببین دوست منبا آقای اما برای اینکه رئیس جمهور فرانسه بتواند 

مسئله موازنه قدرت سیستم مشابهی را بکار بگیریم )منظور سیستمی که شیراک و شرودر و بلر بکار بردند( دیگر 

هه توانند متحد شوند و یک جب است. نه فرانسه، نه آلمان و نه بریتانیا )که االن درگیر مشکالت خود هستند( نمی

 واحد داشته باشند تا به امریکا بروند و بگوییند ببینید این قوانین ما است.

کنند تا به او برای  ها به شدت از خانم مرکل حمایت می چرا؟ چون خانم مرکل مشکالت خود را دارد. فرانسوی

در تثبیت دولتش کمک کنند. مطمئن باشید اگر خانم مرکل مشکالت خود را دست کم به لحاظ سیاسی 

ای به فرانسه، بریتانیا و ایتالیا بپیوندد تا برای  کشورش حل و فصل کند، خواهد توانست تا به صورت سرسختانه

 .ایده بسیار بدی است مدلی که وی دارد تا کنون بازی می کند آقای ترامپ توضیح دهند که 

کنیم تا اوضاع  میتالش  ماو برگزیت است.  داخلی خودش در مورد هم درگیر مشکالت خانم می در بریتانیا

تنها  چون جبهه متحدی با ما تشکیل بدهد.تا بتواند  ناشی از برگزیت را آرام کنیم و به خانم می کمک نماییم 

به ایران یا امریکا فکر  که صبح هر روز  ما  .بلکه این استراتژی بلند مدت اروپا است نیست،امریکا با  مسئله ایران 

فکر  ای یا بازیگر جهانی به عنوان یک قدرت منطقه اروپا فرانسه و دهبلکه آقای ماکرون هر روز به آین ، کنیم نمی

در ایتالیا هم انتخابات پیش رو است و ما منتظر نتایج آن هستم و امیدواریم که نتایج آن و نخست وزیر  کند.  می

 مشخص شود و روابط شما با ایتالیایی ها هم خوب است. 

را تشکیل دهیم تا به واشنگتن برود و به آقای ترامپ  قوی ای اروپایی کنیم تا هر چه زودتر جبهه می ما تالش

بگوید که خروج یک جانبه از برجام، ایده خیلی بدی است چرا که اگر شما این کار را انجام دهید، حتی 

و به آقای ترامپ ما خیلی بد است.  کنند و این موضوع برای آینده روابط ها هم دیگر به شما اعتماد نمی اروپایی
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ما در حال حاضر قویا بدین معنا که است.  (الف)این طرح   ها اجرا شود. بگوید قانون داماتو نباید درباره اروپایی

او به نخبگان امریکایی هستیم تا آنها را قانع کنیم که به ترامپ فشار بیاورند تا ای از  مجموعهارتباط با درگیر 

تاثیر بسیار بدی بر امریکا نه فقط در خاورمیانه بلکه در سایر  انجام دهد، با برجام که اگر این کار را توضیح دهند

در فرانسه و در اروپا کلی اجماعی ها دارد، چون بعد از آن دیگر هیچ کس به امریکا اعتماد نخواهد کرد.  حوزه

اما در این دوران گذری که ت و باید حفظ شود. وجود دارد که برجام دوباره مذاکره نشود، برجام همین شکلی اس

رهبران بطور تاکتیکی، ها آنقدر قوی نیستند تا گفتگوی واقعی با آقای ترامپ داشته باشند، در عمل  اروپایی

گویند که بله باید دوباره مذاکره کنیم یا حداقل تالش کنیم تا درباره این موضوعات  اروپایی مثل ماکرون می

های دولتی خبر دارم که سرسختانه قصد دارد برجام را به هر قیمتی  ا از برخی از دستورالعملام ، بحث نمایم

 حفظ کند. 

ارزیابی ما این است که ترامپ  -صورت یک جانبه از برجام خارج شود این است که اگر آقای ترامپ به (ب) طرح

اگر ترامپ از توافق خارج شود،  -شود درصد از آن خارج می 00ماند و احتماال  درصد در توافق باقی می 10

شود  رو می ی روبها بازد و با کنگره ای کنگره در نوامبر را می ارزیابی و امید ما این است که او انتخابات میان دوره

خواهند با کنگره روابط برقرار کنند تا به آنها  گر این اتفاق بیفتد، کشورهای اروپایی میا است. که با او مخالف

 بایدهای ترامپ را مورد بازبینی قرار دهند و به توافق تغییرات آب و هوایی بازگردند، و  بگویند که باید سیاست

 د.جلوگیری نمایناتفاقات احمقانه د تا از تکرار رجام را به صورت قانونی تایید کننب حتما

IIWFS: چنین تاثیری بر آیا آنقدر قوی هستید که بتوانید با کنگره چنین ارتباطی را برقرار کنید و 

 داشته باشید؟آنها 

 . ممکن است در برخی موارد خاص مانند ایرانسیاستمداران آمریکایی عملگرا هستند. بله کنگره در مورد

به این معنی که اگر شما به آن ها بگویید که ببینید اگر  .پراگماتیک هستندعمل کنند اما بطور کلی ایدئولوژیک 

نخواهد بود یا حداقل تعامل اقتصادی با شما در موارد مختلف در کار شما چنین کاری را بکنید دیگر همکاری 



وزیرامورخارجه فرانسه به ایران(روابط ایران و فرانسه)با نگاهی به سفر  -11گزارش ویژه شماره  -موسسه آینده پژوهی جهان اسالم  

 

Institute for Islamic Word Futures Studies (IIWFS)-www.iiwfs.com |Special Report 11 9 

 

توانند درک نخواهیم داشت، چون دیگر به آمریکا اعتماد نداریم، من فکر میکنم که این چیزی هست که آنها می 

کنند. حتی اگر آنها خوشایندشان نباشد که برجام را بپذیرند، اگر این مسئله را در ترازو بگذارند که در یک طرف 

دیدگاه ایدئولوژیکشان نسبت به ایران و برجام باشد، و در طرف دیگر منافع عمومی آنها شامل منافع اقتصادی با 

 نگین تر خواهد بود.سایر جهان، من فکر میکنم کفه دوم ترازو س

IIWFS:  آمریکاآیا شما فکر می کند که واقعا اروپا مصمم هست که با استفاده از روابط اقتصادی به 

فشار بیاورد؟ من فکر میکنم که در نهایت آنها طرف دیگر )آمریکا( را انتخاب خواهند کرد. ببینید به 

نوعی غیر قابل پذیرش هست که وقتی در مورد حفظ برجام صحبت میکنیم بگوییم که اروپا می آید 

فکر میکنم  و با کنگره صحبت می کند که با کاهش روابط اقتصادی بر آقای ترامپ فشار بیاورد! من

این یک محاسبه ساده است. اگر به حجم تجارت اروپا با ایران و حجم تجارت اروپا با آمریکا نگاه 

، چرا باید اروپا سمت ما را بگیرد؟ و بخواهد با صحبت کردن در مورد کاهش روابط اقتصادی به بکنیم

 آمریکا فشار بیاورد؟ چه چیزی از این کار عایدش می شود؟

هم نه فقط ن فقط بحث منافع نیست. ما پول و فرصت هایی را با قانون داماتو از دست می دهیم.آ بخاطر این که

با ایران. بیشتر با ایران، اما فقط ایران نیست. همچنین مسئله ی اصول است. به این معنی که می  خواهد نشان 

 بدهد که ما هم اصول خودمان را داریم.

IIWFS: بزار استفاده نمی کنید؟ چرا همین االن به آمریکا نمی گویید که خب چرا همین االن از این ا

 اگر برجام را از بین ببرد روابط اقتصادی تان را کاهش خواهید داد؟

 بخاطر اینکه االن به اندازه کافی قوی نیستیم.

IIWFS:قوی تر خواهید شد؟ با البی کردن خب فکر میکنید اگر کنگره عوض بشود آن موقع 
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برای اینکه به اندازه کافی قوی بشویم نیاز داریم که یک جبهه متحدی را شکل  تر فکر میکنیم که. ما بیشخیر

بدهیم و استراتژی مشترکی را داشته باشیم و رویکرد مشترک و عمل مشترک داشته باشیم. در حال حاضر 

ن هستند. ما در موقعیتی دوستان آلمانی، انگلیسی و ایتالیایی ما بیشتر متمرکز بر مسایل سیاست داخلی خودشا

را انجام بدهیم. مثل این است که وقتی شما شرکت ها بسیج کنیم و با همدیگر کاری  نیستیم که بتوانیم آن

کوچکی هستید نمی توانید در مقابل یک شرکت بزرگ حرفی برای گفتن داشته باشید. اما اگر چندین شرکت 

 فشار بیاورند. و در حال حاضر ما در آن موقعیت نیستیم.یک جا جمع بشوند می توانند بر آن شرکت بزرگ 

IIWFSاینکه  نسبت به این قضیه خوشبین نیستم. بخاطر بخواهید! اما اگر حقیقت را : امیدوارم

ای که ما در طول سالها داشته ایم نشان میدهد که در لحظات حیاتی اروپا کنار ما نبوده است. و  تجربه

. اگر ما نتوانیم منافع خودمان را از برجام تامین کنیم، چرا باید در االن برجام نمونه خوبی است

خصوص موارد دیگر اصال مذاکره کنیم؟ همین االن هم ما نمیتوانیم به درستی از منافع برجام استفاده 

کنیم و برجام کارکرد درستی ندارد. علی رغم وجود برجام هنوز هم برخی تحریم ها اعمال می شود و 

و من فکر هم نباشد آنها به نوعی کسانی را که می خواهند با ما کار کنند را تهدید می کنند اگر تحریم

 میکنم ما حق داریم که بدبین باشیم.

آن چه که در هر دو طرف مورد نیاز است، شفاف سازی این ادراک اشتباه در طرفین  البته که شما حق دارید.

پا و فرانسه را تشریح کردید. شما هم باید این را بدانید که در نظر است. شما به خوبی نگاه کلی ایرانیان به ارو

بسیاری از رهبران اروپایی و مسئوالنی در فرانسه، ایران به عنوان یک تهدید مطرح است. چرا؟ آن ها به تاریخ 

م اما اول نگاه می کنند و می گویند خب اگر ما واقعا موفق شویم روابط اقتصادی و تجارت و ... را ارتقاء دهی

تبدیل به خشونت خواهد شد مانند بمب گذاری های در  ، این قدرتمباحث و اختالفات خودمان را حل نکنیم

گذشته. البته این یک برداشت و ادراک است و البته خیلی پیچیده است و می تواند مشکالت جدید را ایجاد 

م تا به طرف ایرانی بگویم که یکن تالش می ما کند. به همین دلیل نیاز به گفتگو و اصالح ادراکات وجود دارد.
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ها  با هم تجارت کنیم، نه فقط در سطح شرکت اگر باید شریکان اروپایی خود از جمله فرانسه را قانع کنید که

یعنی آمیز  ها به صورت غیر خشونت شویم، این تنش رو می وقتی با تنش روبه یک،بلکه در سطح سیاسی و استراتژ

 شود.  میمدیریت های دیپلماتیک و مذاکره  از طریق راه

IIWFS: ما می توانیم در مورد موشکهایمان مذاکره کنیم؟ آنها برای ما کامال حیاتی هستند چطور. 

کنم مردم فرانسه حتی  تواند بر سر برنامه موشکی خود مذاکره کند. فکر می فهمم که ایران نمی من کامال می

برایشان توضیح بدهید، خیلی خوب درک خواهند صریح  بطورآقای ماکرون، اگر شما و بخصوص آقای لودریان 

ها حفاظت امریکا و نیروی هوایی دارند، اما شما این  ای و نیروی هوایی دارند، سعودی ها بمب هسته کرد. اسرائیلی

 فهمد.  خیلی خوب بازدارندگی را میشما به بازدارندگی نیاز دارید. و ماکرون هم موارد را ندارید. بنابراین 

IIWFS: فکر نمیکنم که درک این موضوع آنقدر سخت باشد که نیاز به این همه توضیح داشته  من

؟ وقتی خود شما می توانید باشد. واقعا آنها متوجه نیستند که ما ابزارهای دفاعی نیاز داریم

نسه نمی تواند متوجه شود که ما نیاز به های امنیتی ما تشریح کنید، واقعا رئیس جمهور فرا نگرانی

ابزارهای دفاعی و موشکهای دفاعی داریم؟ آنها نمی توانند موقعیتی در خاورمیانه که ما در آن 

هستیم را ببینند؟ ما در وسط آتش هستیم! نگاهی به دور و بر ما بیاندازید. عربستان سعودی قرارداد 

ر با آمریکا بسته است، نگاهی به کشورهای خلیج فارس میلیارد دال 044تسلیحاتی به ارزش بیش از 

بکنید که در حال معامالت تسلیحاتی هستند، نگاه به اسرائیل بکنید که سالح هسته ای دارد، نگاهی 

 به ترکیه بکنید که در همسایگی ما بوده و خط مقدم ناتو است. تصویر کامال واضح است!

 ندارند. و استراتژیک ور ما پیشینه نظامیها و رئیس جمه دیپلماتبخاطر این است که 

IIWFS:  ببینید من نمی توانم این فرمایش شما را بپذیرم! درک این مسئله هیچ پیشینه نظامی

. کامال واضح است. حتی اگر شما این موضوع را به یک دانشجوی سال اول علوم سیاسی احتیاج ندارد
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هم بگویید با دیدن موقعیت ما خواهد پذیرفت که ما به ابزارهای دفاعی خود نیاز داریم. فرانسه و 

خواهند از این مسئله برای فشار بر ایران استفاده کنند تا جلوی نفوذ ایران در  شرکایش صرفا می

نه را درک ها خیلی خوب مسایل و مشکالت امنیتی ما در خاورمیا منطقه را بگیرند. به نظر من آن

مسئله صرفا میکنند و می دانند که ما به موشک نیاز داریم و ما هیچ گاه اروپا را تهدید نکرده ایم. 

اما این نقطه ای است که آنها می دانند میتوانند با برجسته کردن آن بر ما فشار خود موشک نیست، 

ردی تسلیحاتی نداریم. مذاکره میلیا قراردادهایما مانند همسایگانمان وارد کنند برای هدف دیگری. 

با ایران بر سر موشک مثل این است که شما سربازی را که فقط یک اسلحه در دست دارد به میدان 

 جنگ بفرستید و آن اسلحه را هم از دستش بگیرید چه کسی این را می پذیرد؟

که یک جنگ سرد جدید در خاورمیانه ایجاد کنند زیرا جنگ سرد به است در این منفعت امریکا و اسرائیل 

برای تجارت خوب است و امکان فروش  بازدارندگیاست.  سخت بازدارندگیبه معنای  نبود جنگ است.معنای 

آقای دهد.  می را مریکاها به ا های خلیج فارس و افزایش وابستگی امنیتی این پادشاهی تسلیحات به پادشاهی

غالب  وها بر مسائل داخلی خود متمرکز هستند  مشکالت خود است. در حال حاضر اسرائیلیدرگیر هم و نتانیاه

برای انحراف افکار از  کند میکنند که اگر نتانیاهو موضع بسیار سختی علیه ایران اتخاذ  ها درک می اسرائیلی

ها و  باید با سعودیگویند  ه میهایی ک امریکاییها بین  اسرائیلی مشکالت داخلی خود است. از طرف دیگر

و  تجارت کنید، گیر افتادند.گوید باید با ترکیه و روسیه  ها تجارت کنید و آقای پوتین که به آنها می اماراتی

نتانیاهو هم دنبال برقراری توازن است.شاید او یک تمایل طبیعی داشته باشد که دنبال هر دو مسیر برود و در 

دانم چه زمانی این  کنم آقای نتانیاهو قدرت را از دست بدهد. نمی فکر میمن  نهایت یکی از آنها موفق شود.

چند گزینه وجود دارد ؟گردد ن نخست وزیر میدهد اما مسئله اصلی این است که چه کسی جانشی اتفاق رخ می

در حال  ، اوستاد ارتش است. اگر با زبان سیاست بگوییم سابق فرمانده ، «بنی گنتس»آنها آقای  که یکی از 

البته این  حاضر در میانه صفحه شطرنج است و میتواند به یکی از احزاب چپ متمایل شود و انتخابات را ببرد.
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یک احتمال واقعی است. او از جمله کسانی است که اعتقاد دارد با همه باید صحبت کرد  مسئله قطعی نیست اما

 )البته موضوع ایران جداست( و فردی عملگرا می باشد.

د. در حال حاضربرای تجارت دفاعی به امریکا مرتبط هستن و سایر کشورهای خلیج فارس ها ها و اماراتی سعودی

 وارد این حالت جنگ سرد شویممنافع ما به عنوان اروپا و فرانسه این نیست که نکته پارادوکسیکال این است که 

تعامل کنیم، نه وضعیت  باز را ترجیح میدهیم که بتواند در آن با کشورهای مختلف سیستمی ، ماو برعکس

با امریکا این یکی دیگر از نقاط اختالف ما  که خاورمیانه را تقسیم کرده است که به نفع ما نیست. جنگ سردی 

 کند تا ما را از رقابت تسلیحاتی و فروش سالح دور نگه دارد.  امریکا هر کاری می بخصوص اینکهاست 

فشار قابل  بطوری که این را در منطقه نگه دارد اما و فشار سیاست آمریکا این است که سطح خاصی از تنش

اگر جنگی آغاز شود آقای ترامپ بازنده . چون مطمئنا آنها نمی خواهند جنگی آغاز شود. چون باشدمدیریت 

سال گذشته خسته  31او با اشاره به این موضوع انتخابات را برد که مردم آمریکا از جنگ در  زیرا خواهد بود. 

شده اند و آنها ثبات و صلح، بازیابی اقتصاد و تجارت را می خواهند. من فکر میکنم که او میداند که بازی 

 است که حفظ کردن فشار در یک سطح خاص است بدون آن که جنگی آغاز شود.خطرناکی را شروع کرده 

بسیار محافظه کار با ایران نزدیک روابط  که نسبت به  جریانی در فرانسه البیقدرت گردم.  به بحث فرانسه برمی

تغییر جدی در انتخاب امانوئل ماکرون یک  تقریبا نزدیک بودند. ماه پیش 35تا  است،و جریانی که عملگرا  است

درصد طبقه قدیمی سیاسی خارج شدند. میانگین  15. االن در فرانسه اتفاق افتاد یمعادله بود چرا که تغییر نسل

وقتی به سال است.  01-05سال بود اما حاال این میانگین حدودا  10-55سنی افراد پارلمان سابقا حدود 

سال  10تا  35ران، االن وزیران و مشاوران اصلی کنید مثل مشاوران یا حتی وزی های کلیدی نگاه می پست

های سخت روابط دوجانبه  تر سال نسل جوانبنابرین این  جوانتر هستند نسبت به زمان آقای اوالند و سارکوزی.

خیلی تمایلی به تقویت روابط با گروهی که  بنابرین در حال حاضر ایران و فرانسه را تجربه نکردند و بازتر هستند.

 ضعیف تر شده اند )اما بهر حال وجود دارند( و عملگرایان قویتر شده اند.  ا روسیه ندارندایران ی
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آنها هنوز را در نظر داشته باشند چرا که  محافظه کارانباید آنها خیلی قدرتمندتر هستند اما باید مراقب باشند و 

هم در معادله هستند و برای بقا تالش میکنند و چون برای بقا تالش میکنند گاها کارهای ناخوشایندی را انجام 

من فکر میکنم که در مسیر خوبی  این سیاست است.می دهند تا نشان دهند که هنوز هستند و وجود دارند. 

گرا تعلق دارند، در حال  های عمل سانی که به گروهدر فرانسه ک م اما بهر حال زمان خواهد برد.یحرکت می کن

 رشد هستند. گروهی که مخالف تقویت و افزایش روابط فرانسه با ایران هستند، در حال از دست دادن قدرتند اما

گروه اول حتی اگر اکثریت باشد . از صحنه بطور کامل کنار نرفته اند هنوز بخشی از قدرت را در دست دارند و

های  که مسئله موشک وجود دارندگروهی  چون در هر حالباید با یکدیگر مذاکره کنند. باشند و  باید مراقب

مثل بقیه کشورها، این سیاست داخلی است که سیاست خارجی را  کنند. بالستیک و این مسائل  را مطرح می

آقای لودریان  همید.شما باید سیاست داخلی کشورها را درک کنید تا سیاست خارجی آنان را بفبرد.  پیش می

آقای ماکرون به دالیل سیاسی  و در نهایت کنار خواهد رفت. ماند برای همیشه وزیر امور خارجه باقی نمی

اما  و مجبور است مدتی با او کار کند اما تالش میکند که وی را خنثی کند. تواند فورا ایشان را برکنار کند نمی

 .گرا باشند که مثل خود ماکرون عمل دارد خارجه جدید وزیررا به عنوان اسامی  خودش فکر کنم در ذهن

اما خب زمان هم االن خیلی به نفع نیست چون  همانطور که گفتم در مسیر خوبی هستیم و به زمان نیاز است

در بحران مربوط به برجام هستیم. در هر صورت من فکر میکنم ما باید از هر مناسبتی برای گفتگو استفاده 

صریح گفتگو کنیم و کانال های گفتگو را به طور در ایران یا در فرانسه  ،زمانی که امکان پذیر باشدهر کنیم. و 

باز نگه داریم. بخاطر همین است که ما تالش داریم زمان بخریم و بیشترین گزینه های ممکن را داشته باشیم و 

ما ال اقل مطمئن باشیم که اتفاق غیرقابل ا -شاید نتوانیم بحران را حل کنیم-هر آنچه که الزم است انجام دهیم،

وقتی که یک طرف تغییر ناگهانی شدیدی ایجاد میکند دیگران را وادار به ادامه دادن مسیری  بازگشتی رخ ندهد.

میکند اوضاع بسیار مشکل ساز می شود. ما میخواهیم زمان بخریم و وضع موجود را به امید روزهای بهتر پایدار 

دید خوشبینانه احتماال آقای ترامپ در برجام باقی خواهند ماند. در ادامه این دید خوشبینانه، نگه داریم. در یک 

، 1033تحلیل من از تصمیم اقای ترامپ در انتقال سفارت به اورشلیم  حتی زودتر از زمان اعالم شده در سال 
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مرا قانع کردند که در برجام بمانم، این است که اگر نهایتا مجبور به باقی ماندن در برجام شود و بگوید که همه 

او چیزی را الزم دارد که به عنوان موفقیت برای خودش در نظر بگیرد تا در مقابل این حرکت )ماندن در برجام( 

برجام  توازن ایجاد کند و آن می تواند انتقال سفارت به اورشلیم باشد و بگوید بله! اگرچه آن چه که در مورد

 ر مورد سفارت به وعده خودم عمل کردم. البته شاید من خیلی خوشبینم.گفتم عمل نکردم اما د

IIWFS: شما فکر میکنید که مسئله موشکی ایران به تحریم هایی مانند مسئله ی هسته ای منجر  آیا

 شود؟

شود  ای منجر می های هسته هایی همچون تحریم دانم بحث موشکی ایران به وضع تحریم نمیواقعیتش نمی دانم. 

ها با این  اییها نیاز دارد و مطمئن نیستم که همه اروپ هایی به توافق کامل همه اروپایی خیر. چنین تحریم یا

توانم بگویم این است که دلیلی  درباره این موضوع خیلی سخت است. چیزی که می صحبتموضوع موافق باشند. 

این احساس را دارند که هیچ چارچوب های بالستیک شدند این است که آنها  ها وارد بحث موشک که اروپایی

بازیگران اصلی منطقه بر سر این چارچوب اگر بحث کند. درباره این موضوع اینجا وجود ندارد که   ای منطقه

دی، و ای، اقتصا توافق کنند و چارچوبی رسمی یا غیر رسمی تشکیل دهند تا درباره مسائل امنیتی، منطقه

 نطقه قابل حل است.ای بحث کنند این مسئله در م توسعه

IIWFS: شما فکر میکنید که چنین چارچوبی امکان پذیر است؟ بخصوص در مورد عربستان؟ آیا 

که  به محمد بن سلمان فرستاده ایمها یک پیام مشابه را  شش ماه گذشته آلمان، فرانسه و ایتالیایی در طول

 اما منطقه را آشفته نکن. ،متمرکز شو و سیاست داخلی کنی پس لطفا روی مسائل داخلی خیلی داری اشتباه می

IIWFS: وی چه بود؟ پاسخ 

خب او دارد وانمود می کند که پادشاه او هست و او دارد کشور را اداره میکند و دارد مسئولیتهای  خوشحال نشد!

خودش را انجام میدهد. مشکل محمد بن سلمان این است که او خودش کشتی های خودش را آتش زده است. 
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پس برای وی . )ضرب المثل، به معنای انجام دادن کاری که بازگشت و جبران آن در آینده سخت است(

بازگشتی وجود ندارد. او مجبور شده است تا این لحظه جلو برود حاال یا موفق شود یا شکست بخورد و او این 

 مسئله را میداند.

IIWFS: با شما موافق هستم که یک چارچوب موفقیتی در این مسیر برای وی وجود ندارد. من هیچ 

ی بزرگ، قدرتهای متوسط و قدرتهای کوچک طراحی شود که شامل قدرتهابرای خاورمیانه  بزرگی

باشد. ما رنج می بریم چون چنین چارچوبی را در این منطقه نداریم. در اروپا شما این چارچوب را 

دارید. در شرق آسیا هم وجود دارد. اما سئوال این است که ما چطور می توانیم این چارچوب را 

 داشته باشیم؟

اگر ما بتوانیم با هم این حرکت را  ای بتواند کمک کند. چنین فروم منطقه شاید همکاری با اروپا برای تشکیل

آغاز کنیم یا ال اقل شما این ابتکار عمل را داشته باشید و اروپا از آن پشتیبانی کند، می شود یک فرومی ایجاد 

بحران د داشت، اگر االن این فروم وجو شود، یک فروم منطقه ای، در مورد امنیت، توسعه و با هر چیز دیگر؛

ها  ها و عراقی ها، ترک ها، اماراتی گفتید که با سعودی های بالستیک مطرح نبود چون در آن زمان می موشک

ها  ها و حتی امریکایی در آن صورت، اروپاییم. ینمای کنیم و مسئله را در فروم خود حل و فصل می گفتگو می

شکل خودتان بود و داد چرا که م قرار نمی را تحت نظر دادند اما این سیستم هرچند به این موضوع اهمیت می

بله، یک چارچوب منطقه ای مورد نیاز است تا کردید.  ای خود، آن را حل و فصل می شما براساس فروم منطقه

 تمام مسایل را مورد بحث قرار دهد.

IIWFS: طقه دو مشکل وجود دارد. یکی اسرائیل است که میخواهد بین کشورهای این من اینجا

مشکل وجود داشته باشد چون اگر بین آنها صلح بوجود آید آنها دوباره باهم دیگر علیه او خواهند 

در این منطقه، دولت های قوی  نظام های پادشاهینید که انکته دیگر ایاالت متحده است. می د بود.
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نفع می برد که آن ها  ندارند و به لحاظ امنیتی وابسته به ایاالت متحده هستند و آمریکا از این مسئله

همیشه از دشمنانی بترسند. این یک مشکل است که این پادشاهی ها فکر میکنند که اگر آمریکا 

کنار آنها نباشد آنها قدرت را از دست میدهند و آمریکا نیز فکر میکند اگر آنها امنیت را حس کنند 

یازی به ایجاد چنین چارچوبی را حس بنابرین آمریکا و این کشورها ن دیگر از او سالح نخواهند خرید.

 نمی کنند.

کنند تا دوستان عرب خود را قانع کنند  ها تالش می اروپاییهمین خاطر است که چنین نیازی وجود دارد و ه ب

کم غیر عرب اصلی که نیاز به چنین چارچوبی هست. درک من این است که در خاورمیانه و در شامات، بازیگران 

حتی تا  تا مدیترانه، تا بیروت، ،ایران کریدور زمینی خود به مدیترانه را دارد تند رسیدند.به آنچه خواس و بیش

که به دالیل استراتژیک و حداقل شما یک کریدور دارید  طرطوس اگر روسها بگذارندکه نمیگذارند )باخنده(.

قربانی کنید یا به خطر دستاوردهای خود را اقتصادی خوب است. ارزیابی ما این است به نفع شما نیست که 

استقالل کردی در آینده قابل پیش بینی وجود دارد.  ند به دست آوردند.خواست ها آنچه را می بیندازید. ترک

PYD   .در سوریه دچار شکاف و تقسیم شده استPKK   در ترکیه هم تضعیف شده است و بیشتر از آن، آن ها

لس و عفرین دارند. بنابرین منافع آن ها ایجاب می کند که به چند جاپا در عراق در دهوک و در سوریه در جراب

و وضعیت را تحکیم کنند. به نفع ایران هم هست. و همچنین به نفع اسرائیل.  سمت منازعه با دیگران نروند.

رار دارد چون اعراب اختالف دارند. همچنین پیروزی سیاسی بر سر اسرائیل هم در موضع استراتژیک خوبی ق

ها روابط  آن ون آنان برایشان حائز اهمیت بود.های کوچک پیرام خیلی بیشتر از جنگ بیت المقدس()اورشلیم

هم توسط آمریکا به رسمیت  )بیت المقدس(خوبی با مصر دارند. آنها در شرایط اقتصادی خوبی هستند. اورشلیم

شناخته شده است، چیزی که دقیقا اسرائیلی ها به آن نیاز داشتند. حتی روسها و چینی ها هم به نوعی به 

کنم موقعیت  به همین دالیل است که فکر می رسمیت شناخته اند. آنها روابط خوبی با چین و روسیه هم دارند.

روسها و آمریکایی هم آن چه را میخواستند به دست آورده اند. من فکر  د.نانداز خود را برای تقابل به خطر نمی
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بازنده اصلی اعراب هستند، و به همین خاطر هم خیلی عصبانی هستند. برای همین هم حاضر نیستند که  میکنم

فقط  همچنین بنابراین الزم است از آنها دلجویی شود و به آنان دوباره اطمینان داده شود.االن مصالحه کنند. 

بحث پروپاگاندا نیست، آنها واقعا از ایران درک تهدید نظامی دارند. ما به عنوان کارشناس میدانیم که این یک 

برای بنابراین تهدید بزرگ نیست، حداقل به شکل کالسیک خود، اما کشورهای عربی واقعا از ایران می ترسند، 

از امنیت، اقتصاد، انرژی، دیپلماسی آب، ره هر موضوعی ای دربا خواهید این چارچوب منطقه اگر میپاسخ به شما، 

و  چیزی الزم است که اوضاع آرام شود.پیش رانده شود، قبل از هر موضوع موشکهای بالستیک، نفت و گاز و ... 

ما به تحریک کردن ما دست بردارید و ما نیز شما را تحریک نخواهیم کرد.  از به اعراب توضیح داده شود که

من میدانم که  فی قوی هستیم که از خودمان دفاع کنیم و هیچ تمایلی برای حمله به شما نداریم.اندازه کا

  سیاست شما هم همین است.

آقای لودریان ایران را نمی شناسد. من ایران را بخوبی  برگردیم به موضوع سفر وزیر امور خارجه فرانسه به ایران.

می شناسم. دوستان زیادی هم هستند که ایران را می شناسند. با ایرانیان زیادی صحبت کرده اند. شما نیاز 

دارید که در قدرت نرم استفاده کنید. بدین معنی که شما باید کشور خودتان را معرفی و ترویج کنید و همچنین 

روز در ایران بماند  و وقت بگذارد و با افراد  1خص و کلیدی را. به نظر من آقای لودریان حداقل باید افراد شا

مختلف مالقات کند و چشمانش را باز کند و با افراد مختلف گفتگو کند. البته کمی مشکل است. امیدوارم که 

ا رابطه شخصی آقای ظریف و آقای این آغازی باشد و اگر بخواهم پیشنهادی بدهم این است که تالش کنید ت

لودریان را توسعه دهید. خب کمی مشکل است اما شما نیاز دارید که به تدریج در یک جهت کار کنید تا بتوانید 

دفعه بعد هم با یکدیگر مالقات کنید. و فکر میکنم آن وقت دفعه ی بعد اگر آقای لودریان به ایران بیاید ساکت 

دارید با شیطان مالقات میکنید کند که ایران، شیطان است. خب وقتی شما  فکر میتر می آید. لودریان االن 

. من میخواهم سالم بمانم. )به مزاح(. من فکر میکنم باید هر وقت که گویید خب همین یک روز کافی است می

فنی و یا تل ،فرصتی فراهم شد آقای ظریف باید در جاهای مختلف با وی صحبت کند حتی صحبت های کوتاه
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و من درک میکنم که این برای  گفتگو کنند. این توصیه جدی من است. این دفعه وی خیلی با اکراه آمده است

طرف ایرانی خوشایند نیست. اما لودریان مرد ارتباطات شخصی است. من میتوانم به شما اطمینان بدهم که 

داشت اما االن دوستی خوبی با آقای وقتی وی برای اولین بار با مصری ها مالقات کرد خیلی موضع مثبتی ن

سیسی دارند و االن اگر وی را مالقات کند میتواند دو ساعت خصوصی با وی در مورد مسایل منطقه ای صحبت 

 کند. امکان پذیر است اما زمان بر است

IIWFSهایی گذاشته شده است. گفته که  شرط برای سفر ماکرون به تهران پیش : شنیده شده است

دهیم، در غیر  کنید ما این سفر را انجام می های بالستیک را آغاز می ذاکره بر سر موشکاگر شما م

 گیرد. آیا این موضوع درست است؟ این صورت این سفر صورت نمی

شاید بهترین کار این باشد که به آقای ماکرون گفته شود که بجای صحبت  اطالعاتی درباره این موضوع ندارم.

کردن در مورد مذاکره، فقط به بحث کردن)گفتگو کردن( فکر کنید و بیایید تهران و می توانیم با هم گفتگو 

 این اطالعات را از وزارت خارجه دریافت کردید یا از کاخ الیزه؟  کنیم.

در این موضوع باید  .آور نیست این مسئله چندان برایم تعجب انسه دریافت کرده اید اگر از وزارت امور خارجه فر

 مستقیما با خود رئیس جمهور صحبت کنید. من فقط یک پیشنهاد دارم و آن هم این است که آقای ماکرون

ن از با چندین ت خواستار روابط مستقیم و شخصی است. او روابط خوبی حتی خیلی بیشتر از آقای لودریان

تر است اما با رهبران  تر آسان ارتباط با رهبران جوان البته دارد چون با آنها مستقیما صحبت کرده است. رهبران

آمیز بود این بود که آقای روحانی مستقیما با آقای ماکرون  کنم آنچه موفقیت پیرتر هم ممکن است. فکر می

دانم که راه  میالبته ی ماکرون موثر است. من فکر میکنم این راهی است که در خصوص آقاصحبت کرد. 

 دشواری است. 
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IIWFSهای شما درک کردم این بود که ما باید بین صداهایی که از وزارت امور  : آنچه که من از صحبت

شنویم، تفاوت قائل شویم. سوال این  شنویم و صداهایی که از ریاست جمهوری فرانسه می خارجه می

ی کنند تا سیاست خارج است که اگر آنها چنین اختالف جدی دارند، چگونه با یکدیگر همکاری می

 فرانسه را پیش ببرند؟ 

تواند همیشه همه کارها را سروسامان دهد. مسائل زیادی است که  چون آقای ماکرون سوپرمن نیست؛ او نمی

 اما در مورد مسایل کلیدی آقای ماکرون خودش شخصا تصمیم میگیرد.باید مثال به وزارت امور خارجه بسپارد. 

گوید که این امور توسط  تواند تغییر ایجاد کند. در حال حاضر او می یمو اگر قانع شد  او نیاز دارد که قانع شود

است که شخصا  آنبرسد که زمان  نتیجهوزارت امور خارجه مدیریت شود چرا که وظیفه آن است اما اگر به این 

د چون به تواند االن همه امور خارجی را خودش انجام ده دهد اما اون نمی شود، این کار را انجام میروابط وارد 

و مسائل  یی برای قانع کردن آمریکا برای بازگشت به توافقشدت درگیر امور اروپا یا توافق تغییرات آب و هوا

نمیدانم مطلع هستید یا خیر، من مستقیما خبر دارم که دفعه ی قبل که آقای روحانی با او تماس داخلی است. 

 گرفت در الیزه خیلی بازخورد مثبتی داشت.

IIWFS :های امریکا در منطقه در قبال ایران چیست؟ فع فرانسه از پیروی از سیاستمنا  

آنها  چونو  ماه قبل )پیش از آنکه انتخاب ماکرون( بوده است 35تا  1001های گذشته از  در سال  یاین سیاست

ند و تحت تاثیر کنند که پیشینه متفاوتی دار ها، سیاستمداران، و روشنفکرانی را نمایندگی می گروهی از دیپلمات

و  آزادیهستند، مثال آنها ضد روس و ضد کمونیست هستند. آنها معتقدند که  طرفدار  های مختلف ایدئولوژی

آنها مخالف گسترش سالح  آنها خیلی از جهان اسالم به صورت یک کل می ترسند.طرفدار اسرائیل هستند. 

ای از  انداز سیاسی در طیف گسترده و به لحاظ چشمهای مختلفی دارند  ای هستند. اما این افراد پیشینه هسته

گیرند  بنابراین این بدین معنا است که آنها نیاز داشتند تا سیمانی پیدا کنند تا کنار  چپ تا راست قرار می

 یکدیگر قوی باشند. و این سیمان، ایران بود. یعنی ایران یک قربانی یا بهانه عالی بود تا قدرت را حفظ کنند.
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IIWFS :کند؟ چه کسی، این تیم را مدیریت می 

این ها مانند یک  کنند. دارد و با هم کار مینیک نفر نیست. گروهی از افراد مختلف است. یک رئیس اصلی وجود 

اما خوشبختانه این افراد و حتی  باشگاه عمل می کنند. آنها دنبال یک سیمان میگشتند و ایران آن سیمان است.

این اشتباه بزرگی بود و فرانسه وارد یک رویکرد واقع گرایانه شده است. اما خب  که دوستانشان االن فهمیدند

، مردمآنها االن  سال در قدرت است آنها قوی می شوند. 35شبیه کشورشما، وقتی یک جریان برای مثال حدود 

حال رشد هستند اما  دهند. دیگران در های خود را از دست دادند اما کماکان به مبارزه ادامه می قدرت، موقعیت

مصالحه یا دست کم گفتگو کنند. در گذشته دقیقا همین موضوع در امریکا   مجبورند برخی مواقع با این گروه

 عالقمند به مذاکره با ایران بودند بقیه مخالف بودند. وجود داشت وقتی که آقای اوباما و آقای کری

IIWFS:  باالنسی که مد نظر شما هست دولت فرانسه نظر شما در مورد این پیشنهاد چیست که برای

 پیشنهاد فروش تجهیزات به ایران بدهد؟

چارچوب  کنم اگر مثال داند؟ فکر می میچه اما در آینده، کسی در حال حاضر خیلی بعید به نظر می رسد. 

می فروشیم  ای برای گفتگو وجود داشت، برای فرانسه خیلی آسانتر بود که بگوید ببینید ما داریم سالح منطقه

ها بهار سال گذشته بحران قطر را ایجاد  ها و اماراتی نگاه کنید وقتی سعودی)اگر البته سالح استراتژیک نبود(. 

بود؟ فرانسه روابط خود را با قطر  هکردند، خیلی به فرانسه فشار آوردند تا از قطر فاصله بگیرد. واکنش فرانسه چ

ری ها بگوید اشتباه است که فکر کنند هر کا ها و اماراتی حفظ و حتی تقویت کرد فقط برای اینکه به سعودی

 توانند انجام دهند. بخواهند می

IIWFS :گذاری بسیاری در فرانسه کرده است چون قطر سرمایه. 

 نه فقط بخاطر سرمایه گذاری نبود.
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IIWFSدر مورد انتقال تکنولوژی، مسایل مربوط به کشاورزی، آب،  مسئله تسلیحات به کنار، : خب

 محیط زیست و ... چطور؟

لبنان هم  ط زیست جزء مسایلی باشد که ایران و فرانسه بتوانند با یکدیگر کار کنند.یبله. فکر میکنم مسئله مح

موضوع خوبی برای گفتگو است. در مورد یمن هم اگر بخواهم توضیح دهم که چرا برای فرانسه مهم است، 

راه دسترسی دریایی از شرق مدیترانه، دریای سرخ،  مسئله خود یمن نیست، بلکه دسترسی به ارتباطات است.

لی حیاتی است. حقیقت این است که ما و خی تنگه باب المندب، اقیانوس هند تا برسد به دریای جنوب چین،

 منفعت سیاسی در یمن نداریم، اما در مورد امنیت انرژی و اقتصاد نگرانیم.

IIWFS:  اگر شما واقعا خواستار صلح و ثبات در خاورمیانه هستید، راهش از طریق اعمال فشار بر

ر شما  خواستار صلح در زدن به آن به عنوان عامل بی ثبات کننده منطقه نیست. اگ برچسبایران و 

های امنیتی ایران  منطقه و تضمین انتقال انرژی از خاورمیانه هستید، راهش مشخص است: به نگرانی

ها استفاده کنید تا به آنها بفهمانید که مداخله  احترام بگذارید و از دیپلماسی و روابط خود با سعودی

. اگر شما بتوانید عربستان سعودی را کنترل در یمن و استفاده از پول برای هر کاری، کارآمد نیست

های امنیتی ایران احترام بگذارید و تالش کنید که به عنوان میانجی بین ایران و  کنید  و به نگرانی

ها علیه ایران، اعمال فشار علیه آن و  . اما صدور بیانیهشاید این راه موثر باشدعربستان عمل نمایید، 

دانم، شاید در دیپلماسی پنهانتان به  ده و بازیگر بد منطقه هستید. نمیگفتن اینکه شما بی ثبات کنن

ها و دیپلماسی  اما آنچه ما در رسانه ده اید که آنها در مسیر درستی نیستند،ها این پیام را دا سعودی

کنیم، حمایت اروپا از عربستان سعودی است. بنابراین اگر شما سیاست خود در  آشکار مالحظه می

 موثر نخواهد بود.قبال دو بازیگر بزرگ منطقه را موازنه نکنید، این سیاست 
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ن موازنه برسد و قادر به گفتگو باشد. کنم. آرزوی آقای ماکرون این است که به ای من کامال موافقم و درک می

  این آرزوی او است.

IIWFS :.تفاوت زیادی بین آرزو و عمل وجود دارد 

تر شدن به ایران،  بله، میفهمم. اما این یعنی در فرانسه مثل کشور شما افرادی وجود دارند که از ایده نزدیک

دان مشتاق تقویت روابط ما نیستند را موازنه کنند. ها که چن خوشحال نیستند. هر دو طرف باید بتوانند این گروه

فکر  پیچیده است و همزمان مربوط به سیاست داخلی و خارجی است. بسیار مسئله نایکار دشواری است. 

کنم هدف آقای ماکرون این است که بتواند این افراد را از این مقامات کنار بگذارد و در جایی قرارشان دهد  می

ها را کنار گذاشته اما مجبور است با نیم نالاقل نیمی از آدر باره خاورمیانه اعمال قدرت کنند.  که حداقل نتوانند

ها و ایران را ایفا کند.  وجود دارد که فرانسه بتواند نقش میانجی بین سعودی امیدهمچنین این دیگر کار کند. 

رسد که همه این اشتباهات را انجام داده است. او مثل  کنم محمد بن سلمان در نهایت به این نتیجه می فکر می

زرگی داشته باشد و برد بقماربازی در کازینو است. او با پول زیادی در جیب به کازینو رفت، و میگفت که باید 

کند که  بازد اما فکر می بازد و می کند، می . هر زمانی که در کازینو با پولش بازی میبعد وارد معامله با ایران شود

 باالخره خواهد برد. 

IIWFSامریکا  حالیکه به داشت درکنید راهی وجود دارد برای اینکه رابطه اقتصادی با اروپا  : فکر می

دهد که با ایران روابط بانکی داشته باشد. آیا راهی  امریکا به اروپا اجازه نمی توجه نداشت؟  چون

 ای داشت؟ وجود دارد بدون امریکا چنین رابطه

دولت فرانسه و سایر مشاوران ریاست جمهوری روی این  کنیم. میدانم که ما داریم روی این موضوع کار می

 بدهم.  یمثمر ثمرتوانم به شما پیشنهاد  نمینیستم و  من کارشناس اقتصاد مسئله کار میکنند.
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IIWFS: این رابطه ممکن است؟ مسئله مالی نیست بلکه سیاسی است. آیا 

سیستم بانکی ما در فرانسه متکی به چند بانک بسیار بزرگ است که به کل جهان از طریق  مشکل این است که

چون وقتی با آمریکا  ،از طرف دیگر ضعف استارتباطات آمریکا متصل هستند. این از یک طرف مزیتی است و 

آلمان و ایتالیا این مشکل را کمتر دارند چون بانکهای آنها بیشتر  مشکل پیدا میکنیم ما را آسیب پذیر میکند.

منطقه ای هستند و فعالیتی با بانکهای آمریکا ندارند. بنابرین ما به دنبال یافتن راهکارهایی هستیم که از طرق 

دهیم مثال از طریق سیستم بانکی چین، و شما هم میدانید که چینی ها تاجران سرسختی هستند. و  دیگر انجام

تالش میکنیم با آنها گفتگو کنیم. اما این یک طرف ماجرا است. از طرفی چینی ها  بلحاظ اقتصادی در حال 

 محدود کنیم.بلعیدن ما یکی پس از دیگری هستند. و به نفع ما است به گسترش اقتصادی چین را 

IIWFSبرخی  موضوع عدم تمایل  : سوال بعدی من درباره سیاست داخلی فرانسه است. شما گفتید

تر  گویند که ما نباید به فرانسه نزدیک می است در ایرانگروه ها به ارتباط با ایران شبیه جریانی 

گویند فرانسه در  میرا درک کنم؛ چون آنها  در بخش ایرانی  توانم منطق این موضوع میمن شویم. 

کند، فرانسه به صدام حسین در جنگ ایران و عراق کمک کرده است و  زمین امریکا بازی می

کاران فرانسوی، ایران را به  توانم درک کنم که چرا نو محافظه موضوعات دیگر. اما درباره فرانسه نمی

م، ما کشور آنها را تهدید کنی گیرند؟ چون ما منافع آنها را تهدید نمی عنوان تهدید در نظر می

پس ما در قبال فرانسه چه کاری انجام  !یمه اکنیم، ما به آلمان در جنگ جهانی دوم کمک نکرد نمی

 گیرند؟  دادیم که آنها ما را به عنوان تهدید در نظر می

دهه  چون نسل قدیم درگیر مسائل جنگ ایران و عراق و مسائل منفی در روابط دوجانبه ایران و فرانسه در

آقای فابیوس  آنها درگیر مسایل جنگ سرد بودند، درگیر پایان دادن به جنگ ایران و عراق بودند. بودند. 3350

تا  3351چون او بین  ؟بودنسبت به ایران حداقل اگر بگوییم بی عالقه را در نظر بگیرید. چرا آقای فابیوس 
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 -بود( که باید همه مسائل مربوط به جنگ ایران ترین نخست وزیر فرانسه نخست وزیر فرانسه بود )جوان 3351

گرفت. آقای فابیوس مسئول مذاکره و مدیریت روابط دوجانبه ما بود. او  را برعهده میو اروپا  عراق، سوریه و لبنان

توانید تصور کنید که او جوان  کرد. می تاریخی را مدیریت می و مشکالت باید روابط غیر دوستانه با ایران و مسائل

سال بعد او بدون رویکرد مثبت نسبت به ایران و  15کرد.  ود و باید تمام این کارهای پیچیده را مدیریت میب

ده یود. نسل این بخاطر اینکه او زمان نخست وزیری اش از آن موضوعات رنج کشیسوریه به وزارت خارجه آمد. 

ت به ایران دارند. ی نسبذهنیت بد هم یم االنفرانسه را اداره میکردند که درگیر آن مشکالت بودافراد که زمانی 

به همین خاطر است که تغییر نسل نکته مثبتی است. آقای ماکرون و نخست وزیرش در آن دوران نوجوان 

تر  توانند تهاجمی های نسل قدیم می بودند. بنابراین درگیر این امور نبودند. هرچند در بعضی کشورها پسران یا نوه

 . از پدران خود باشند

در پایان باید بگویم که شما یک قدرت نرم عظیم دارید. فقط باید آن را عملی کنید. شما میتونید قدرت سخت 

هم داشته باشید اما اگر قدرت نرم خود را در هر زمینه در جلو قرار دهید چیزهای زیادی میتوانید بدست 

ن به ایران می آیند و تصاویر و تجربیاتشان را از بیاورید. وقتی توریست ها و افراد دیگر عکاس ها و روزنامه نگارا

درصد آنها می گویند که که ایران آن چیزی  35ایران در رسانه ها منتشر میکنند و وقتی این افراد برمیگردند 

مردم ذهنیتشان را تغییر  دارد. که شما فکر میکنید نیست. انسانهای مهربان، کشور خوب و غذای خوب و ...

 ه های ذهنیتشان را تغییر می دهند.دهند، رسان می

IIWFS.خیلی متشکریم از شما و وقتی که به ما اختصاص دادید : 

 


